Cine suntem
Despre noi

AUTISM ROMANIA-Asociația Părinților Copiilor
cu Autism este organizație înființată în 2001
de un grup de părinți cu scopul îmbunătățirii
calității vieții copiilor lor și pentru apărarea și
promovarea drepturilor acestora la sănătate,
educație adecvată, la servicii sociale pentru
adulți, adaptate nevoilor lor specifice, pentru
incluziune și viață demnă.

PROSPECT
TECH&ART

LAB

Proiect dedicat elevilor cu tulburări din
spectrul autismului

Pașii pentru înscrierea în proiectul
Prospect Tech&Art Lab
Ne puteți contacta pentru a discuta posibilitatea
includerii copilului dvs ca beneficiar al proiectului
dacă acesta:
•

are abilități speciale în artă sau IT sau interes
special și motivație pentru unul dintre aceste
domenii,

•

are vârsta între 10 si 18 ani,

•

este elev la o școală de masă sau specială,

•

poate participa la ateliere și la evenimentele
organizate în proiect.

Partenerii noștri în proiect

British Council
Școala gimnazială nr 1 Sfinții Voievozi București

Contactați-ne

Telefon:
0731 816 880
E-mail:
oﬃce@autismromania.ro
Web:
www.autismromania.ro
Calea Griviței nr 71, București

Proiect ﬁnanțat de Raiﬀeisen Bank
prin Programul de granturi
“Raiﬀeisen Comunități” 2018.

Ce urmărim prin proiect?

Cine sunt beneficiarii proiectului?

Urmărim să facilităm și să îi sprijinim pe elevii
cu autism să își dezvolte abilitățile, înclinațiile,
punctele tari, precum și pe ceilalți actori de la
nivelul școlii, focus pe cea de masă, pentru a
crește șansele de incluziune școlară, socială și pe
piața muncii ale acestor elevi speciali.

•

30 de copii cu tulburări din spectrul autismului “TSA” (vârsta 10-18 ani) care au abilități
speciale în artă sau IT, ori copii care au arătat
interes și înclinație spre aceste domenii

•

20 de copii tipici, colegi ai celor cu TSA

•

20 de profesioniști din sistemul educațional
care lucrează cu copii cu cerințe educaționale
speciale, cu autism în mod deosebit, în
școlile de masă (profesori de sprijin, consilieri
școlari, profesori)

•

10 studenți voluntari

•

Părinții elevilor cu TSA și ai celor tipici

”Ne dorim ca actualii beneficiari
ai programului - atelierele de IT și
artă- să fie viitorii posibili angajațicreatori în domenii precum design,
programare, animație, web design ș.a”

Proiectul Prospect
Tech&Art Lab
Prospect Tech&Art Lab este un proiect pilot, prin
care, timp de 10 luni, descoperim și dezvoltăm
înclinațiile pentru artă sau/și IT la 30 de copii cu
autism (vârsta 10-18 ani), care au arătat interes
pentru aceste domenii sau au abilitați speciale.
Copiii selectați participă săptămânal la ateliere
de artă sau IT, în funcție de motivație, inclinații și
abilități în aceste două domenii.
PREMIU pentru SÂRGUINCIOȘI
Copiii care vor participa regulat la alteliere vor
beneficia la finalul proiectului de o excursie de
o zi în afara Bucureștiului și vor participa la alte
evenimente de socializare în comunitate pe
parcursul proiectului.

Cum vom proceda?

Ce va fi după terminarea proiectului?

Printr-un program special de educație non
formală.

Proiectul va fi continuat ca program al asociației
de educație non-formală și pre-profesională prin
artă și IT și de pregătire pentru viața de după
absolvire pentru copii și tineri cu TSA.

•

Organizăm ateliere de artă și IT pentru 30 de
elevi cu TSA din școli de masă, dar si speciale,
unde ei își vor dezvolta abilitățile în cele 2
domenii, astfel încât pentru unii să poată
deveni carieră.

•

Îi sprijinim pe copii să își dezvolte și abilitățile
sociale și de comunicare, inclusiv cu ajutorul
colegilor lor tipici, care vor deveni „mentori”.

•

Îi sprijinim pe profesioniștii din școlile de
masă (profesori de sprijin, consilieri școlari,
profesori) să fie mai eficienți în lucrul lor cu
elevii cu autism, în pregătirea acestora pentru
succes după absolvire (angajare, participare
în comunitate).

Urmăriți-ne pe pagina de facebook a AUTISM
ROMANIA și pe www.autismromania.ro pentru
detalii.

